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Fő a logika!
(Férfiak magunk között.)
Most mondjunk el minden rosszat az asszonyokról.
Magunk között vagyunk és a lovagias udvariasság nem
kötelez. Mert a villamos lépcsőjéről ugyan lerúgjuk
őket és a hatalom legalsóbb lépcsőfokáról is, de őszintén, egyenesen a szemükbe mondani véleményünket,
vagy pláne megokolná, azt f é r f i úriember még se telheti.
Tehát választójogot akarnak, sőt képviselők akarnak lenni. Hihetetlen! Hiszen mi modernek vagyunk,
sőt radikálisak és nagyon jól tudjuk, hogy »aki Jó arra,
hogy életét kockára tegye a nemzet védelmében, attól
nem tagadhatjuk meg a jogot, hogy annak sorsába bele is szólhasson!« Hiszen mi harcoltunk a Károly-keresztesek szavazati jogáért, (kivált míg Tiszát kellett buktatni vele.)
És ezért ankéteket és kongresszusokat rendezünk
az elnéptelenedés veszedelme ellen is. Mert hol szerezzék meg hőseink Károly-keresztjüket, ha nem lesz nemzet, amit védhessenek? A nemzetet előbb meg kell
szülni. Ezt csinálják az asszonyok! Ez az ő hivatásuk!
Nem kisebb dolog ez kérem. Minden anya kockára
teszi az életét, mikor megszüli azt a férfit, akit mi
életünk kockáztatásával aztán megölünk. Volna egy tréfás propozícióm: Károly-kere s z t e t k e l l adni
min d en any án ak , még p edig a v i t é z s é g i
é r e m s z a l a g j á n ! Persze akkor szavazati jogot is
kapnának, Sőt huszonnégy éven felül választhatók is
volnának. Ezt így mégse lehet. Mert a fő a logika.
Aztán mondom: mi radikálisak vagyunk és gyűlöletes
előttünk a „konzervatívek hírhedt szólama: a nemzetfent á r t ó elem» Pedig akadhatna a feministák között, aki ezt ügyes jelszónak újra felelevenítené, mondván, hogy az igazi nemzetfentartók az
a n y á k. De hát ez csak nem elég kvalifikáció a politikához? Ahhoz némi szellemi képesség is csak kell!
Igaz, hogy az értelmi cenzust elvetettük a Károly-kéreszteseknél. De a fő a logika! Mert az nem mindegy.
Azok mégis csak férfiak és az a sok tanárnő, orvosnő

és egyéb doktornő mégis csak nő. Hiszen mi modernek
és radikálisak nem is e nők intelligenciáját tartjuk alacsonyabbrendűnek a bugaci csordásénál. A baj mélyebben van a karakterben. A női karakter teszi lehetetlenné,
hogy — még ha szavazati jogot talán kapnak is —
választhatók legyenek.
Köztudomású, ősi tétel, hogy a női jellem gyenge,
határozatlan, ingatag. Tessék megnézni az egész vígjáték-litteraturát és a bordalokat »La donna e mobile!«
És milyen kitűnően jellemzi a nagy Strindberg (az aszszonyi lélek legjobb ismerője és ezért legféktelenebb
nőgyűlölő), »Az apá«-ban a feleséget, aki konok, rendíthetetlen, kegyetlen, acél-szívóssággal viszi keresztül
az akaratát. Strindberg ezért haragudott leginkább az
asszonyokra. Mert a fő a logika. Egyáltalában az a
baj, hogy a nők fanatikusak és rajongók és nem tudnak és nem Akarnak alkalmazkodni az élet realitásaihoz.
Pedig a politikában ez kell. Viszont tessék elolvasni
a másik nagy: klasszikusát a népgyűlöletnek, Weiningert,
Kétségtelenül kimutatja, hogy nincs érzékük a nagy absztrakt ideák iránt, hanem menthetetlenül bele vannak
fogódva az élet közvetlen, praktikus _realitásaiba, (A
logika, a logika a fő.)
Mi radikálisak attól is tartunk, hogy a női választójog csak a konzervatív néppárt táborát fogja erősíteni,
viszont legjellemzőbb a női karakter ingatagságára, hogy
milyen hamar kapnak minden új dolgon. Tessék megnézni, hogy kik az első hívei minden ma született új
áramlatnak! És ez ellen nekünk radikális es progresszív
férfiaknak... azazhogy... a fő a logika!
De igaz is! Ők ülnek ott minden felolvasáson, minden új könyvnek ők az első publikuma. Nekik még
máma is, mikor majd minden professzióban résztvesznek, legalább olyan fontos az »általános műveltség«,
mint a komoly, megbízható szaktudás. Ők mindenbe
belekotnyeleskednek. Pedig az aktív politikus első és
legszükségesebb kvalitása, hogy ne legyen befalazva
egy hivatás ideológiájába. Neki érzéke kell hogy legyen
a társadalom minden produkciója, minden szellemi áramlata iránt, hogy azok érdekeit kibalanározhassa. (A logika!)
Kényes dolog és ezért így magunk közt sem szívesen beszélek róla, de hát nem lehet elhallgatni a nők
könnyű befolyásolhatóságát férfiak által Minden férfijelölt százszor könnyebben hódítja meg őket, mint a
férfi választókat. Már most tessék meggondolni, hogy
ha megadjuk nekik a passzív választójogot — egyszerre tele lesz a parlament női képviselőkkel! Mondom, hogy fő a logika!
De hiszen ebbe is belenyugodhatnánk elvben. Csakhogy még nincs itt az ideje. Mert az aktív politika
valami, amibe előbb bele kell tanulni. Annak technikája van. A szervezés én a propaganda, a kapacitálás és
a tüntetés és ezer formája annak, hogy politikai meggyőződésünkkel megmozgassuk azokat, akiket illet
hogy politikánk érezhető társadalmi erővé váljék, ™
ezek mind olyan dolgok, − amiket tudni kell. Ezt ők még
nem tudják. És mégis milyen erőszakosak! Mégis, hogy
behálózták az egész országot szervezeteikkel néhány év
alatt, mégis, hogy megmozgatnak minden követ, hogy
a falusi népköröktől a piros bársony székekig minden
megmozdul az agitációjuktól. Hallatlan, hogy milyen szerénytelenek! Nincs bennük semmi logika!
Balázs Béla.

